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BENDROJI DALIS
Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba.
Įstaiga veikia vadovaujantis 2003 m. gruodžio 12 dienos Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T-10-16 patvirtintais Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos nuostatais. Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla įregistruotas
2003 m. gruodžio 23 d. Įstaigos kodas - 90376925. Įstaiga (kodu 190376925) 2004 m. lapkričio 24
d. juridinių asmenų registre užregistruota kaip turinti paramos gavėjo statusą. Mokyklos adresas
Mikališkių k. Kalvarijos savivaldybė.
Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų nėra.
Kalvarijos sav Nemunaičių pagrindinė mokykla turi AB Swedbank turi 5 atsiskaitomąsias
sąskaitas:
1. Nr. LT06 7300 100 83740436 (Mokinio krepšelio);
2. Nr. LT12 7300 100 82427433 (Aplinkos);
3. Nr. LT217300 10082267512 (Nemokamas maitinimas)
4. Nr. LT72 7300 100 82267758 (Paramos gavimo ir finansavimo iš kitų šaltinių).
5. Nr. LT 867300010140896634 Projektinė
Ataskaitinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 29 darbuotojai.
Buhalterinė apskaita mokykloje vedama kompiuterizuotai UAB “LABBIS” įdiegtomis
programomis.
I. APSKAITOS POLITIKA
2017 m. pusmečio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal
VSAFAS.
Informacija, kaip perėjimo prie VSAFAS taikymas paveikė Nemunaičių pagrindinės
mokyklos finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją, pateikiama 20-ojo VSAFAS 4
priedas 3 –ojo VSAFAS1 priedas , finansinės būklės ataskaita
II. PASTABOS
Finansinės būklės ataskaitos reikšmingiausių straipsnių paaiškinimai
Ilgalaikis turtas
1.II. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas likutine verte.
Trumpalaikis turtas
3.I.2.Įsiskolinimas už gautas paslaugas ir prekes, – 264,04 Eur, atostogų rezervo kaupimo
suma – 2978,72 darbo užmokestis ir socialinis draudimas, 16191,34 Eur.
4.V. Likučio banke – 0,00 Eur..
5. VI. Iš kitų finansavimo sumų likutis banke yra 0,00 Eur.
Finansavimo sumos
5.11. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti
Finansavimo sumos sumažėjo atidavus turtą naudoti veikloje, pagal skirto naudoti ūkinio
inventoriaus reikalavimą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, gautų paslaugų ir nurašytų atsargų
panaudotos finansavimo sumos. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.
(Pridedama).
Įsipareigojimai
6.II.5.2. Darbdavio socialinio draudimo įmokos ataskaitinio periodo pabaigai.
7.II.8. Kreditinis įsiskolinimas už paslaugas ir atsargas ataskaitinio periodo pabaigai.
8.II.9. Su darbo santykiais susiję priskaičiuotos ir neišmokėtos sumos.

9..II.10. Sukaupto atostogų rezervo likutis ataskaitinio periodo pabaigai.
Nebalansinės sąskaitos
0210001 Nebalansinėje sąskaitoje ūkinis inventorius, apskaitoma pagal skirto
naudoti ūkinio inventoriaus reikalavimus išduotas naudoti veikloje turtas – 45144,20 Eur.
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